
  اطالعيه
  

  دانشگاه مي رساند مقاطع كارداني و كارشناسي به اطالع كليه دانشجويان بدينوسيله             
و بر اساس  ذيل با در نظر گرفتن شرايط ٩٧-٩٨ سال تحصيلي يتابستانترم   براي صنعتي سهند

 يآموزشهاي الكترونيك در دانشكده (مجازي) به صورت الكترونيكي پيوستي دروس مشروحه جدول 
  مي نمايد:   ثبت نام

واحد خواهد    ٦ با احتساب دروس پروژه كارشناسي و كارآموزي حداكثر واحد انتخابي دانشجو  .١
واحد درسي  ٨توانند  به باال مي ١٤(دانشجويان شاهد و ايثارگر در صورت كسب معدل كل  بود

 را براي ترم تابستان اخذ نمايند.)

عنوان  ٢پروژه كارشناسي و كارآموزي و حداكثر خابي ترم تابستان  با احتساب حداكثر واحد انت .٢
 ١٠و براي دانشجويان شاهد و ايثارگر واحد  ٨ ،ت فارغ التحصيليجهدرس معرفي به استاد 

  واحد مي باشد. 

(پيشنياز، همنياز و ...) ها و مقررات آموزشي نامهانتخاب دروس ذكر شده با رعايت كليه آئين .٣
 پذيرد. انجام مي

دانشجوياني مي توانند نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد اقدام نمايند كه قبال دروس مذكور را  .٤
انتخاب اين  با انتخاب و موفق به گذراندن آن نشده اند و يا دانشجوياني كه ترم آخر بوده و

 فارغ التحصيل خواهند شد. ٩٧-٩٨دروس در تابستان 

 ان حذف يا اضافه وجود نخواهد داشت. پس از انتخاب دروس، امك .٥

به  حد نصاب الزم   تعداد دانشجويان متقاضي كالس در هر درس منوط به رسيدن شكيلت .٦
 .خواهد بود

برگزار خواهد شد و حضور  آفالين ) يا آنالين (ترم تابستاني بصورت الكترونيكي ي كليه كالسها .٧
  . استالزامي  ،دانشجويان فقط در تاريخ هاي تعيين شده براي امتحانات

براي كليه دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي آموزشي آيين نامه  ٥رعايت تبصره ماده  .٨

براساس اين  ( تبعات آن متوجه خود دانشجو خواهد بود، الزامي بوده و در صورت عدم رعايت

لويت دروس پايه و عمومي به ودرصد از واحدهاي درسي دوره را با ا ١٠دانشجو مي تواند حداكثر تبصره، 
جز دروس مجموعه معارف اسالمي و فارسي عمومي بصورت الكترونيكي با رعايت استانداردهاي مصوب 

 .   )و بگذراند انتخاب



پس از واريز طبق جدول ذيل مي باشد و دانشجويان شهريه متغير و  ترم تابستاني شهريه ثابت .٩
 :به شماره حساب فيش) ارائه آنالين و يا از طريقبه صورت ( مبلغ شهريه

 ٨٣٢١-٠٣٠١-٠٧٥٤-٤٠٠١-٠٠٠٠-٩٥٠١  IR نام دانشگاه  صنعتي سهند نزد بانك ه ب

 ٣٥٠٠٧٥٤٥٤١٢٢٧٠٠٠٠٤٠١٠٧١١١١٠٠٠٦مركزي جمهوري اسالمي ايران  با شناسه واريز 
را پس از تائيد  آموزشهاي الكترونيكي، برگ انتخاب واحددانشكده بابت ثبت نام ترم تابستاني  از

 تحويل نمايند. دانشگاه صنعتي سهند به اداره آموزش امور مالي
  

  شهريه ثابت
  شهريه هر واحد

  درس عمومي و پايه 
  هر واحدشهريه 

  نظري اصلي و تخصصي درس 

  ريال ٦٦٠,٠٠٠  ريال ٥٦٥,٠٠٠  ريال ١,٢٣٧,٥٠٠

ه به هر علتي چامكان استرداد شهريه پس از ثبت نام و انتخاب واحد وجود ندارد. (چنان .١٠
عيناً عودت داده خواهد  دانشجو شهريه پرداختي ميسر نشد،تشكيل كالس از طرف دانشگاه 

 شد.)

هاي ثبت نام و انتخاب واحد با مراجعه حضوري به اداره كل آموزش و با دريافت برگه .١١
  پذيرد.انجام ميانتخاب واحد و طي مراحل الزم 

 

  ٩٧-٩٨تحصيلي  تقويم نيمسال تابستان سال
  زمان  عنوان
  ١١/٠٤/١٣٩٨لغايت  ٠٩/٠٤/١٣٩٨يكشنبه تا سه شنبه مورخ   حضوري  انتخاب واحد 

  ١٢/٠٤/١٣٩٨چهارشنبه مورخ   اعالم دروس به حد نصاب رسيده
  ١٥/٠٤/١٣٩٨شنبه مورخ   ي نظريشروع كالسها
  ١٦/٠٥/١٣٩٨چهارشنبه مورخ   ي نظريپايان كالسها

  ١٩/٠٥/١٣٩٨شنبه مورخ   شروع امتحانات
  ٢٣/٠٥/١٣٩٨چهارشنبه   پايان امتحانات

                                                                                              

                                                      
  اداره كل آموزش                              


